ANAJURE — Associação Nacional de Juristas
Evangélicos

ESTATUTO

SEÇÃO PRIMEIRA — DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO 1—Disposições Associativas Elementares

Denominação
ARTIGO 1°
A ANAJURE — Associação Nacional de Juristas Evangélicos —, entidade civil com fins
não econômicos, reger-se-á pelo presente conjunto de princípios e normas de natureza
estatutária e em conformidade e pertinência com o que dispõe a legislação constitucional
e infraconstitucional brasileira em vigor.
Sede, Escritórios de Representação e Sítio na WWW
ARTIGO 2°
A ANAJURE tem domicilio e foro na cidade de Brasília-Distrito Federal em sua sede que
se encontra no Setor Bancário Sul, QD 02, LT 15, BL E, Sala 601, Brasília-DF.
§1°A ANAJURE poderá adotar quantos Escritórios de Representação nacional ou
estadual forem necessários para a consecução dos seus objetivos institucionais por
proposição da Diretoria Executiva e aprovação do Conselho Diretivo Nacional.
§2°A ANAJURE tem como domínio e sitio na World Wide Web, devidamente registrado no
CGI.br (Comitê Gestor da Internet no Brasil) os seguintes endereços: anajuraorg.br
(principal); anajure.org, anajurenet, anajure.com.br, anajure.com (secundários).
Missão
ARTIGO 3°
A ANAJURE tem como missão institucional primordial a defesa das liberdades civis
fundamentais — em especial a liberdade religiosa e de expressão — e a promoção dos
deveres e direitos humanos fundamentais — em especial o principio da dignidade da
pessoa humana tudo isso sob a égide e as bases principiolágicas do Cristianismo e do
seu consectário histórico, o Estado Democrático de Direito.
Objetivos institucionais
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ARTIGO 4°
A ANAJURE tem como objetivos institucionais principais:
constituir-se como uma entidade de promoção e defesa das liberdades civis
fundamentais, dos ideais do Estado Democrático de Direito e dos valores do Cristianismo,
em especial, a defesa da dignidade da pessoa humana;
constituir-se como uma entidade de auxilio e defesa administrativa e jurisdicional das
igrejas e denominações evangélicas, em especial, nos casos de violação dos direitos
fundamentais de liberdade religiosa e de expressão;
constituir-se como um fôrum nacional de discussão sobre o ordenamento jurídico
brasileiro, sobre os projetos de lei em tramitação, sobre as propostas de políticas públicas
governamentais, especialmente no que diz respeito aos deveres e direitos humanos
fundamentais;
constituir-se CorT10 uma entidade fomentadora e promotora de métodos alternativos de
resolução de conflitos;
el constituir-se como uma entidade promotora de programas, projetos, atividades e ações
que visem ao amparo dos chamados grupos vulneráveis, seja no Brasil, seja no mundo,
como é o caso do programa de apoio aos refugiados por perseguição de qualquer
natureza;
constituir-se como uma entidade que busca a consecução de parcerias nacionais e
internacionais com instituições de mesmo caráter e finalidades, como é o caso, verti
grafia, da Religious Liberty Partnership (RLP), Alliance Delending Freedom (ADF), da
Advocates International(A1) e da Federación Inter Americana de Juristas
Cristianos(FIAJC);
constituir-se como uma entidade fomentadora e promotora de intercâmbios, missões,
cursos, congressos, encontros, com o fulcro de capacitação dos seus associados, assim
como também com o fulcro de promoção e disseminação dos seus valores institucionais,
em especial, a defesa das liberdades civis fundamentais;
constituir-se como urna entidade promotora de networking e netweaving entre os seus
associados e cooperadores.
§1° A ANAJURE, para a consecução de seus objetivos institucionais, poderá criar,
viabilizar e instituir todos os meios instrumentais necessários e oportunos existentes
desde que sejam legais, legítimos e bíblicos, inclusive fundar instituições jurídicas
derivadas, hierarquicamente a ela submetidas.
§2° Neste sentido, para a promoção e proclamação dos seus princípios fundamentais e
objetivos institucionais, a ANAJURE realizará, anualmente, o ENA JURE — Encontro
Nacional de Juristas Evangélicos, nos termos das disposições regimentais pertinentes.
Duração institucional
ARTIGOS°

UM'
00002239 8

POrn
1)6?a

zi 11Ç3‘4
,

A ANAJURE é constituida por prazo indeterminado e suas atividades institucionais têm
termo inicial, para efeitos jurldicos, o registro civil dos seus elementos documentais de
fundação e constituição estatutária nos termos da Lei.
CAPÍTULO II — Disposições Principioldgicas Fundamentais
Declaração de Princípios
ARTIGO 6°
A ANAJURE e seus associados subscrevem e afirmam, peremptoriamente, a seguinte
declaração de princípios cristãos fundamentais: "Reconhecemos que o Senhor Jesus
Cristo ê a revelação de Deus, testificada em nossos corações pelo Espírito Santo de
Deus. Reconhecemos que a Sibila é a Palavra de Deus, divinamente inspirada,
inanerrante, infalível, verdadeira, sendo eia nossa única regra de fé e conduta. Por assim
ser, como juristas evangélicos nos comprometemos a viver em santidade, buscando a
innpreensibilidade diante dos homens e das autoridades — eclesiásticas e seculares — que
o Senhor estabeleceu sobre nós, estando, necessariamente, vinculados a uma igreja local
e, por conseguinte, submisso a autoridade pastoral. Da mesma forma, como juristas
evangélicos nos comprometemos a batalhar dirigentemente pela fé que uma vez por todas
foi dada aos santos, a fé cristfiComprometemo-nos também a defender as liberdades
civis fundamentais, em especial, a liberdade religiosa e de expressão e a amparar os
vulneráveis e perseguidos da sociedade. Por fim, comprometemo-nos a desempenhar
nosso serviço, como juristas evangélicos, de modo a glorificar ao Senhor Jesus, a edificar
e auxiliar a Igreja e a proclamar os valores insitos à fé cristã no Brasil e no mundo?

SEÇÃO SEGUNDA — DOS ELEMENTOS ORGANIZACIONAIS FUNDAMENTAIS
CAPITULO III — Disposições organizacionais fundamentais
Dos Associados
ARTIGO 7°
A ANAJURE é consbluida pela seguinte categorização e classificação de membros:
I — Membros Fundadores: são todos aqueles juristas que instituíram e, por assim ser,
subscreveram a Ata de Fundação e Constituição da Associação Nacional de Juristas
Evangélicos.
II — Membros Honorários: são todos aqueles juristas que, por merecimento e
reconhecimento dos relevantes serviços jurídicos prestados â sociedade, à igreja
evangélica e á defesa das liberdades civis fundamentais, forem assim indicados, desde
que também subscrevam a Declaração de Princípios do art. 6° e obedeçam aos requisitos
de admissibilidade estatutária constantes do art. 8°.
III — Membros Efetivos: são todos aqueles juristas que, subscrevendo a Declaração de
Princípios do art. 6° e obedecendo aos requisitos de admissibilidade estatutária
constantes do art. 8°, forem assim admitidos.
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IV — Membros Aliados: são todos aqueles juristas que, subscrevendo a Declaração de
Princípios do art. 6° e obedecendo aos requisitos de admissibilidade estatutária
constantes do art. 8°, não sendo membro honorário ou efetivo, forem assim indicados.
V — Membros Provisórios: são todos aqueles que, na condição de estudantes de Direito,
subscrevendo a Declaração de Princípios do art. 6° e obedecendo aos requisitos de
admissibilidade estatutária constantes do art. 9°, forem assim admitidos.
Dos requisitos de admissibilidade associativa
ARTIGO tl°
São requisitos de admissibilidade associativa na qualidade de membro honorário,
efetivo, aliado ou provisório:
I — Subscrição do Termo Associativo e Declaração de Princípios do art. 6°.
II — Indicação de um dos Associados que não seja membro afiado ou provisório.
III — Que apresente carta pastoral de recomendação.
IV — Que tenha seu processo de admissão recomendado pela Diretoria Executiva e
aprovado, por maioria simples, pelo Conselho Diretivo Nacional.
Dos Deveres e Direitos dos Associados
ARTIGO 9°
São deveres gerais dos membros:
I — Cumprir os princípios, objetivos e preceitos estatutários, regimentais e resolutivos da
entidade,
II — Zelar pelo património moral e material da entidade.
III — Participar das Assembleias ordinárias e extraordinárias da entidade, assim como de
qualquer convocação do Conselho Diretivo Nacional, da Diretoria Executiva e demais
órgãos administrativos da entidade, além do ENAJURE (Encontro Nacional de Juristas
Evangéficos).
IV — Adimplir com as contribuições associativas permanentes ou provisórias.
ARTIGO 10°
São direitos gerais dos membros:
I — Participar ativamente das atividades promovidas pela entidade em conformidade com
as decisões da Assembleia Geral, Conselho Diretivo Nacional, Diretoria Executiva ou de
Comissão organizacional especifica.
II — Participar das Assembleias Gerais, com voz, votando e sendo votado, nos termos
específicos e qualitativos do quadro de membros que estão consignados nas disposições
estatutárias e regimentais, em especial, observando-se o que diz o §1° do presente artigo.
III — Ser eleito e, por assim ser, exercer cargos de direção, coordenação e execução da
ANAJURE, nos termos específicos e qualitativos do quadro de membros que estão
consignados nas disposições estatutárias e regimentais, em especial, observando-se o
que diz o §1° do presente artigo.
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§1°Os membros fundadores poderão concorrer a cargo de direção, coordenação e
execução ab initio, já os membros honorários e efetivos somente poderão concorrer aos
cargos de direção, coordenação e execução após 5 (cinco) anos de filiação e contribuição
associativa ininterruptas, sem prejuízo de ocuparem cargos de livre nomeação do
Conselho Diretivo Nacional ou participarem do Conselho Consultivo Referencial. Aos
membros aliados e provisórios é vedada a ocupação de cargos de direção e coordenação
e o exercício do voto, sendo-lhes facultado o direito a voz nas assembleias e reuniões.
§2°No caso do parágrafo anterior, por proposição da Diretoria Executiva e deliberação
justificada e unânime do Conselho Diretivo Nacional, é facultada a inobservância do lapso
temporal a fim de que membros honorários e efetivos possam aceder aos cargos de
direção e coordenação.
§3°Fica impedido de votar e ser votado na Assembleia Geral o membro que:
I — Não esteja quite com as contribuições associativas permanentes e provisórias.
II — Seja declarado impedido, pelo Conselho Diretivo Nacional, em razão de estar
diretamente envolvido no assunto objeto da apreciação da respectiva assembleia.
§4°A qualquer tempo poderá o membro requerer sua demissão do quadro de membros,
formalizando pedido escrito dirigido ao Conselho Diretivo Nacional. Será, porém, o
agenciado excluído do rol membros nas seguintes hipóteses:
I — De falecimento;
II— Pelo descumprimento dos deveres estabelecidos neste Estatuto, no Regimento Geral,
no Código de Ética e Disciplina e demais Resoluções, sendo certo que, nessas hipóteses,
será concedido direito a ampla defesa e ao contraditório, perante o Conselho Diretivo
Nacional e a Assembléia Geral.

CAPITULO IV — Do Sistema Organizacional Administrativo-Diretivo
Órgãos do Sistema Administrativo-Diretivo
ARTIGO 11
São órgãos do Sistema Administrativo-Diretivo da ANAJURE:
I — Assembleia Geral.
II —Conselho Diretivo Racionar
III — Diretoria Executiva
IV — Conselho de Representação Estadual.
V — Conselho Consultivo Referencial.
VI — Conselho Fiscal ad hoc.
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Geral, podendo haver reeleição, a serem preenchidos entre os membros fundadores,
honorários ou efetivos:
— Presidente.
II — Vice-Presidente.
III — Diretor Administrativo.
IV — Diretor Financeiro.
V — Diretor Jurídico
VI - Diretor de Assuntos Parlamentares
VII — Diretor de Assuntos Acadêmicos.
VIII — Diretor de Relações Institucionais
IX - Diretor para Refugiados e Aluda Humanitária
X— Diretor de Assuntos Denominacionais.
XI — Diretores honorários.
XII — Representante do Conselho Consultivo Referencial.
§1° Ao Conselho Diretivo Nacional compete privativamente:
I — Deliberar sobre o Planejamento Sistemático de Atuação (PSA) da ANAJURE,
apresentado quinquenalmente pela Presidência como primeiro ato da gestão, assim como
implementá-lo e fazê-lo cumprir.
II — Deliberar sobre os processos administrativos de admissão e disciplina de membros.
IH — Deliberar sobre programas, projetos, atividades, ações e comunicações oficiais da
ANAJURE.
IV — Deliberar sobre acordos e convênios, de qualquer natureza, com entidades nacionais
ou internacionais, que importem em alienação e disposição patrimonial.
V — Apreciar os relatórios de atividades apresentados semestralmente pela Presidência.
§2° O CDN se reunirá, de modo ordinário, duas vezes por ano, presencial ou virtualmente,
por convocação da Presidência, em primeira chamada, com pelo menos metade de seus
membros, e, em segunda chamada, meia-hora depois da primeira, com os membros
presentes A convocação deverá ser feita através de instrumento circular impresso ou
eletrônico, com pauta determinada, com antecedência minima de trinta dias sob pena de
nulidade.
§3° O COR se reunirá, em caráter extraordinário, Presencial ou virtualmente, sempre que
houver convocação da Presidência ou por, pelo menos, 1/5 (um quinto) dos seus
membros, para tratar de temas de relevante interesse e urgência. A convocação deverá
ser feita através de instrumento circular impresso ou eletrônico, com pauta determinada,
com antecedência mínima de quatro horas, sob pena de nulidade.
§4° Ao Presidente do CDN compete:
I — Representar a ANAJURE administrativa e judicialmente no Brasil e no Exterior.
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Da Assembleia Geral — AG
ARTIGO 12
A Assembleia Geral é o órgão deliberativo de expressão máxima da entidade, sendo
constituída pela totalidade de membros que compõem o Conselho Diretivo Nacional e o
Conselho de Representação Estadual que estejam no gozo dos seus direitos estatutários,
regimentais e resolutivos. Membros efetivos que não estejam na condição de coordenador
do CRE, assim como membros aliados e provisórios participam da assembleia com direito
a voz.
§1°A Assembleia Geral se reunirá, em caráter ordinário, uma vez por ano, por
convocação do Conselho Diretivo Nacional, em primeira chamada, com pelo menos 1/3
(um terço) de seus membros, e, em segunda chamada, uma hora depois da primeira, com
os membros presentes. A convocação deverá ser feita atreves de instrumento circular
impresso ou eletrônico, com pauta determinada, com antecedência mínima de trinta dias,
sob pena de nulidade.
§2°A Assembleia Geral se reunirá, em caráter extraordinário, presencial ou virtualmente,
sempre que houver convocação do Conselho Diretivo Nacional ou ao menos 1/5 (um
quinto) dos seus membros com direito a voto para tratar de temas de relevante interesse
urgência. A convocação deverá ser feita através de instrumento circular impresso ou
eletrônico, com pauta determinada, com antecedência mínima 48 (quarenta e oito) horas,
sob pena de nulidade. Não se convocará extraordinariamente a Assembleia Geral para
fins de alteração estatutária, sob pena de nulidade.
§3° Compete privativamente â Assembleia Geral:
I — Deliberar sobre alterações estatutárias e regimentais, por proposição do Conselho
Diretivo Nacional.
II — Eleger e destituir membros do Conselho Diretivo Nacional.
III — Aprovar a Contabilidade da entidade, observado o parecer do Conselho Fiscal ad
hoc.
IV — Dehberar sobre a dissolução da entidade.
— Deliberar sobre outros temas propostos e encaminhados pelo Conselho Diretivo
Nacional.
§4° O quorum de aprovação das Assembleias Gerais, seja esta de caráter ordinário ou
extraordinário, será sempre de maioria simples dos presentes, excetuado o das que forem
convocadas para deliberar sobre alterações estatutárias que deverá ser aprovada por
maioria de 2/3 (dois terços) dos presentes
Do Conselho Diretivo Nacional — CDN
ARTIGO 13
Conselho Diretivo Nacional da ANAJURE é o órgão administrativo-diretivo máximo da
entidade, consfituldo pelos seguintes cargos, eleitos a cada quinquênio, pela Assembleia
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II — Dirigir e fazer cumprir as deliberações do Conselho Diretivo Nacional e da Assembleia
Geral.
III — Convocar e Presidir as assembleias e reuniões da Assembleia Geral, do Conselho
Diretivo Nacional, da Diretoria Executiva e do Conselho de Representação Estadual.
IV — Aprovar, ad referendum do CDN, sempre via resolução, matérias que são da
competência do Conselho Diretivo Nacional.
V — Deliberar e executarlodo e qualquer tema que não seja da competência privativa do
Conselho Diretivo Nacional, através da edição de portada especifica.
§5° Ao Vice-Presidente do CDN compete substituir o Presidente nos casos de
impedimento, licença ou vacância do cargo, na forma estatulda neste Estatuto e no
Regimento Geral.
§6° Ao Diretor Administrativo compete executar, na forma do presente Estatuto, do
Regimento Geral e demais resoluções da Presidência e do CDN, as tarefas de natureza
administrativo-diretiva da entidade.
§7 0 Ao Diretor Financeiro compete executar e escriturar, na forma do presente Estatuto,
do Regimento Geral e demais resoluções da Presidência e do CDN, as tarefas de
natureza contábil e financeira da entidade.
§6° Ao Diretor Jurídico compete prestar, na forma do Regimento Geral e demais
resoluções da Presidência e do CDN, consultoria jurídica a respeito dos assuntos
institucionais, sempre que demandado.
§9° Ao Diretor de Assuntos Parlamentares compete executar, na forma do presente
Estatuto, do Regimento Geral e demais resoluções da Presidência e do CDN, as ações
referentes às Frentes Parlamentares criadas.
§10°Ao Diretor de Assuntos Acadêmicos compete executar, na forma do presente
Estatuto, do Regimento Geral e demais resoluções da Presidência e do CON, as ações
referentes à atuação da ANAJURE no âmbito acadêmico, assim como também, no
processo de integração e formação dos membros provisórios da entidade.
§11° Ao Diretor de Relações Institucionais compete executar, na forma do presente
Estatuto, do Regimento Geral e demais resoluções da Presidência e do CDN, as ações
referentes â atuação da ANAJURE frente às demais instituições.
§12° Diretor para Refugiados e Ajuda Humanitária compete executar, na forma do
presente Estatuto, do Regimento Geral e demais resoluções da Presidência e do CDN, as
ações referentes aos Refugiados por perseguição de qualquer natureza, bem como a
promoção de ajuda Humanitária no contexto nacional e internacional.
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§130 Ao Diretor de Assuntos Denominacionais compete executar, na forma do
presente Estatuto, do Regimento Geral e demais resoluções da Presidência e do CDN, as
ações referentes â atuação da ANAJURE perante as denominações cristãs do Brasil.
§14° Aos Diretores Honorários compete executar, na forma do presente Estatuto, do
Regimento Geral e demais resoluções da Presidência e do CDN, as ações especiais e
honorárias da ANAJURE no contexto nacional e internacional.

Da Diretoria Executiva — DE
ARTIGO 14
A Diretoria Executiva da ANAJURE é o órgão administrativo-diretivo, constituído pelos
cargos de Presidente, Vice-Presidente, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro, Diretor
Jurídico, Diretor de Assuntos Parlamentares, Diretor de Assuntos Acadêmicos, Diretor de
Relações Institucionais, Diretor para Refugiados e Ajuda Humanitária, e Diretor de
Assuntos Denominacionais, com a finalidade especifica de executar as deliberações da
Assembleia Gera/do Conselho Diretivo Nacional, e da Presidência.
§1° Compete aos diretores executivos executar as resoluções do Conselho Diretivo
Nacional e portarias da Presidência.
§2° Os diretores executivos apresentarão, semestralmente, relatório de suas atividades â
Presidência.
Do Conselho de Representação Estadual - CRE
ARTIGO 15
O Conselho de Representação Estadual é o órgão administrativo de natureza
representativo-consultiva, constituído pelos coordenadores das seções estaduais da
ANAJURE, nomeados, anualmente pelo CDN, entre os membros fundadores, honorários,
efetivos ou aliados, e que tem a finalidade especifica de executar, regional e localmente,
as disposições estatutárias, regimentais e resolutivas determinadas pela Assembleia
Geral, pelo Conselho Diretivo Nacional e pela Diretoria Executiva.
§1° O CRE se reunirá sempre por convocação do Conselho Diretivo Nacional, presencial
ou virtualmente, preferencialmente, uma vez por ano, como reunião preparatória da
Assembleia Geral Ordinária.
§2° O membro aliado indicado para ser coordenador de seção estadual passa a ter,
temporariamente, todos os direitos inerentes â membridade efetiva, sendo que, uma vez
que seja destituído do cargo, volta a exercer os direitos pertinentes â sua classe.
Do Conselho Consultivo Referencial — CCR
ARTIGO 16
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Conselho Consultivo Referencial é o órgão administrativo, de natureza consultiva,
constituído por conselheiros na qualidade de membros honorários ou líderes eclesiásticos
de reputação ilibada e de nobres serviços prestados à Igreja evangélica e à sociedade,
que tem como finalidade precípua opinar e aconselhar a entidade nos assuntos a ele
submetidos.
§1° Os conselheiros do CCR serão indicados pela Diretoria Executiva e admitidos por
deliberação do CDN.
§2° Os pareces do CCR não são vinculativos e podem ser dados conjunta ou
isoladamente, dependendo do pedido de consulta formulado pela Diretoria Executiva ou
Conselho Diretivo Nacional.
§3° Os conselheiros do CCR escolherão, livremente, dentre eles, um Presidente que será
eleito dentre os líderes eclesiásticos, sendo este o representante do CCR no Conselho
Diretivo Nacional.
§4° O CCR reunir-se-á sempre que convocado pelo Conselho Diretivo Nacional.
§5° Não há limite temporal de exercício e mandato para conselheiro do CCR, que será
investido em caráter vitalício. Seja como for, o caráter vitalício do conselheiro não impede
sua retirada por ato volitivo manifesto, nem sua demissão ad nutum por proposição do
Conselho Diretivo Nacional e votação da Assembleia Geral.
Do Conselho Fiscal ad hoc
ARTIGO 17
Conselho Fiscal ad hoc é o órgão de fiscalização contai!, financeira e patrimonial da
entidade, constituído, anualmente, com termo inicial e final de funcionamento, a fim de
apresentar parecer a ser votado pela Assembleia Geral.
Parágrafo único. Os membros do Conselho Fiscal ad hoc serão 3 (três), sendo que 2
(dois) serão escolhidos dentre profissionais de contabilidade externos â entidade.
CAPITULO V — Dos Elementos Patrimoniais
ARTIGO 18
Os recursos da ANAJURE serão constituídos de ofertas, doações, legados e outras
formas de contribuição, oriundos de associados, convénios e terceiros, pessoa fisica ou
juridica.
ARTIGO 19
patrimônio da ANAJURE compreende bens imóveis, móveis, velculos, semoventes,
objetos sem valor contábil, dinheiro em espécie, aplicações financeiras e outros.
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§1° Na forma da Lei e do Regimento Geral serão realizados os devidos registros e
escrituração patrimonial.
§2° Nenhum membro da ANAJURE responderá pessoal, solidária ou subsidiariamente,
pelas obrigações assumidas por seus administradores, porém responderão estes
administradores com seus bens se os atos forem praticados sem amparo em decisões da
Assembleia Geral e pelo presente Estatuto.
ARTIGO 20
Na hipótese de dissolução da ANAJURE os seus bens, solvidos os compromissos, serão
doados a entidades nacionais ou internacionais de mesmo fim e natureza, conforme
deliberação da Assembleia Geral.

SEÇÃO TERCEIRA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS FINAIS E TRANSITÓRIAS
ARTIGO 21
No prazo de seis meses, por proposição do Conselho Diretivo Nacional, serão aprovados
o Código de Ética e Disciplina e o Regimento Geral.
Do Período de Consolidação Institucional
ARTIGO 22
Denomina-se Período de Consolidação Institucional o lapso temporal de 10 idez) anos,
contados a partir da fundação da ANAJURE, durante o qual as funções do art. 12°, §3°,
serão exercidas pro tempore pelo Conselho Diretivo Nacional com a finalidade preci pua
de consolidar e expandir de modo uno, coeso e concatenado, a Associação e seus
objetivos principais.
§10 O prazo do art. 13 entrará em vigor findo o prazo do Período de Consolidação
Institucional.
§2° No Período de Consolidação Institucional, o Conselho Diretivo Nacional é soberano
para permutar os seus próprios membros por motivo relevante, de força maior ou de
natureza disciplinar, nos termos do Código de Ética e Disciplina.
§3° Findo o prazo do Período de Consolidação Institucional, o Conselho Diretivo Nacional
avaliará e decidirá sobre a necessidade de se prorrogar ou não o prazo iniciai em até 05
(cinco) anos.
ARTIGO 23
Os casos omissos deste Estatuto que não sejam pertinentes à competência privativa da
Assembleia Geral serão resolvidos por meio de Resolução do Conselho Diretivo Nacional
mediante proposição da Diretoria Executiva ou do Presidente do CDN.
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ARTIGO 24
O presente Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação.

CARTÓRIO LEONIA GAMA
6° OFICIOU ARACAJU/SE
Rua Ilabaiana, n° 177 - Centro
Aracaju-SE CEP: 49E10-170
Fone: (79)3211-8744 - Fax: (79) 3213-7E44 "
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